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CONCEPTUAL APPROACHES TO STRATEGY OF STEADY DEVELOPMENT PROVIDING OF
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Сучасні умови глобалізації економічних процесів потребують розробки стратегії, спрямованої на зба;
лансований розвиток національної економіки. Узагальнено концептуальні підходи до визначення стра;
тегій з дослідженням їх сутності. Надано аналіз стратегій за основними рівнями ієрархії. Визначено го;
ловні концептуальні підходи до процесу формування стратегій. Надано аналіз основних стилів стратегі;
чного управління. Доведено необхідність використання системного підходу до формування стратегії,
спрямованої на забезпечення сталого розвитку національної економіки. Визначено фактори, що вплива;
ють на процес формування стратегії. Запропоновано концептуальну схему формування стратегії, спря;
мованої на забезпечення сталого розвитку національного господарства.
Current globalization conditions of economic processes need strategy development which is directed on the
balanced development of national economy. The conceptual approaches to determination of strategies with
research of their essence have been generalized. The analysis of strategies by the basic levels of hierarchy has
been given. The main conceptual approaches to the forming process of strategies and the basic styles analysis of
strategic management have been given. The system approach has been proven to be the strategy forming which
is directed on the steady development providing of national economy. Factors which influence on the process of
strategy forming have been discovered. The conceptual chart of strategy forming which is directed on steady
development providing of national economy has been offered.
Ключові слова: національне господарство, принцип збалансованого розвитку, процес формування стратегії,
стратегія забезпечення сталого розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови глобалізації економічних процесів та зро#
стання конкуренції зумовили широке визнання стратегіч#
ного мислення як єдиного правильного підходу до управлі#
ння економічними системами.
Зростання національної економіки в умовах глобалізації
можливе за умов прийняття стратегічного орієнтиру, спря#
мованого на підвищення ефективності використання ре#
сурсів, інтелектуального капіталу та новітніх технологій.
Для цього мають бути створені передумови інвестиційної
привабливості національної економіки. При цьому питан#
ня, які пов'язані з якістю життя населення та природоохо#
ронною діяльністю, не повинні займати другорядну пози#
цію. Для ефективної реалізації планів, програм та заходів
необхідна державна стратегія збалансованого розвитку на#
ціональної економіки, розробка якої потребує використан#
ня системного підходу з урахуванням накопиченого досві#
ду відомих наукових шкіл.

нього та внутрішнього середовища. Тому в останній час про#
блемам розробки стратегій розвитку на рівні підприємств,
регіонів, а також окремих галузей економіки приділяється
все більше уваги з боку відомих науковців різних держав.
Значний внесок у розвиток теорії та практики стратег#
ічного управління здійснено такими відомими вченими, як
І. Ансофф, О. Віханський, Дж. Коул, М. Мескон, Р.
Мінзберг, М. Портер, К. Ендрюс, Г. Хемел, А. Томпсон, А.
Стрікленд, Р. Фатхутдінов, А. Шенделл та ін.
Особливої уваги набувають питання розробки стратегії,
спрямованої на забезпечення сталого розвитку національ#
ного господарства. Вирішення цих важливих питань потре#
бує подальшого дослідження.
Постановка завдання полягає в узагальненні концепту#
альних підходів до визначення стратегій з дослідженням їх
сутності та виокремленням особливостей щодо формуван#
ня стратегії, спрямованої на забезпечення сталого розвит#
ку національного господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
З другої половини минулого століття питанням страте#
гічного управління і планування почали приділяти увагу
багато вчених провідних країн світу. Концепцію стратегії з
першими визначеннями основних положень стратегічного
планування вперше було розроблено відомими вченими
А. Чандлером, К. Ендрюсом, І. Ансоффом, М. Портером.
Питання створення і реалізації стратегії вважаються
складними процесами, оскільки в сучасних економічних
умовах необхідні інструменти корегування рішень та
відповідні механізми адаптації до динамічних змін зовніш#

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існують декілька концепцій та підходів до визначення
сутності стратегії. Автори роботи [1] вважають, що у су#
часній літературі мають місце дві основні концепції стра#
тегії: філософська та організаційно#управлінська. Філо#
софська концепція акцентує увагу на визначенні напряму
розвитку організації. Відповідно до організаційно#управлі#
нської концепції, стратегію пов'язують з конкурентними
діями, заходами та методами здійснення стратегічної діяль#
ності та взагалі розглядають стратегію у вигляді довгост#
рокової ідеї діяльності організації з урахуванням способів
досягнення цілей.
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Таблиця 1. Концептуальні підходи до формулювання терміну "стратегія"
Ⱥɜɬɨɪ
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ»
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ – ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿɡ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ,
Ⱥ. ɑɚɧɞɥɟɪ [2]
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɞɿɣ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɳɨɞɨ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɭ ɦɨɞɟɥɶ ɞɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ
Ȼ. Ʉɚɪɥɨɮɮ [3]
ɰɿɥɟɣ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɩɥɚɧ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɰɿɥɿ, ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɬɚ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ
Ⱦ. Ʉɭɿɧɧ [4]
ɨɛ’ɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ
Ⱥ. Ɍɨɦɩɫɨɧ,
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɰɿɥɟɣ
Ⱥ. ɋɬɪɿɤɥɟɧɞ [5]
ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮ [6]
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɚɥɟ ɧɟ ɫɚɦɿ ɰɿɥɿ
ɩɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ɪɨɡɭɦɿɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɰɿɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɢ
Ⱦɠ. Ʉɨɭɥ [8]
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋ.Ⱥ. Ɏɚɬɯɭɬɞɿɧɨɜ [9]
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɰɟ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȼɱɟɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
Ɇ. ɉɨɪɬɟɪ [10]
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɹɤ ɚɧɚɥɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
Ⱥ. ɒɟɧɞɟɥɥ [11]
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ) ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ʀʀ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ
Ɇ. Ɇɟɫɤɨɧ [12]
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɧɚɩɪɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɦɿɧɭ ʀʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ – ɩɥɚɧ, ɦɚɧɟɜɪɢ, ɫɯɟɦɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɹɤɿ ɽ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ
Ƚ. Ɇɿɧɡɛɟɪɝ [13]
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɚɛɨɪɨɦ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɪɿɲɟɧɶ
Ƚ. Ɇɢɧɰɛɟɪɝ [4]
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɞɿɣ
ȱ. Ⱥɧɫɨɮɮ [7]
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɛɨɪɿɜ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ

Однак маємо зазначити, що зміст поняття стратегії встановлення рівноваги між власними внутрішніми змінни#
змінювався під впливом економічного розвитку суспільства. ми [7]. При цьому перше правило вчений пов'язує зі страте#
Ототожнення стратегії із засобом досягнення цілей слід гією бізнесу, а друге — з організаційною концепцією.
У теорії стратегічного управління слід звернути увагу
віднести взагалі до класичного підходу щодо визначення
стратегії. За цим підходом стратегія охоплює процес ціле# на існування декількох підходів до процесу формування
стратегії, а також стилів стратегічного управління. Основи
утворення та вважається засобом координації цілей.
Поряд з класичним підходом, враховуючи головний ак# концептуальних підходів до процесу формування стратегії
цент, на який звертають увагу вченні при формулюванні по# були сформовані класиками теорії стратегічного плануван#
няття стратегії, можна виокремити наступні концептуальні ня І. Ансоффом, А. Чандлером та К. Ендрюсом та згрупо#
вані надалі Ричардсоном до основних чотирьох підходів. У
підходи (табл. 1).
Підгрунтя цих підходів складають результати подаль# таблиці 3 надамо порівняння цих підходів з визначенням їх
ших досліджень вчених при вирішенні питань розробки ме# сутності або головної концепції.
Аналіз цих підходів з урахуванням думок провідних
тодів та засобів щодо досягнення стратегічних цілей. Зок#
рема вчені звертають увагу на необхідність проведення ана# фахівців дозволяє засвідчити, що коли відсутні профе#
лізу, вивчення та встановлення взаємозв'язків. Саме су# сіонали в галузі стратегічного планування, зокрема на рівні
купність визначень стратегій, в яких зазначено необхідність верхнього ешелону влади, то перший і другий підходи не
встановлення взаємозв'язків між різними складовими доз# будуть ефективними. Другий підхід у порівнянні з першим
підходом взагалі вважають більш деструктивним, ніж кон#
воляє виокремити другий концептуальний підхід.
Визначення взаємозв'язків безумовно слід розглядати структивним. Використання третього підходу, в основу яко#
основою прийняття рішень. Розуміння стратегій, яке пов'я# го покладено досвід та інтуїцію вищого керівництва, в умо#
зане з набором правил прийняття рішень щодо забезпечен# вах мінливого середовища також не має дійсних підстав
ня збалансованості діяльності як у зовнішньому, так і у внут# щодо швидкого, якісного та адекватного реагування на такі
рішньому середовищі, надає підставу зазначити формуван# умови.
Х. Мінтцберг розрізняє наступні вісім стилів стратегіч#
ня на основі подальших досліджень Г. Мінцберга, І. Ансоф#
ного управління та вважає, що стилі стратегічного управлі#
фа, М. Портера третього концептуального підходу.
І. Ансофф вважав доцільним розгляд базових стратегій ння визначаються більшою мірою типом середовища. Вчені
за рівнем прийняття стратегічних рішень. Рівні стратегії по# вважають [4; 13], що в умовах стабільності економічного
в'язані з галузями застосування, для яких вони формують# розвитку найбільш ефективним буде "плановий" тип, а в
ся та утворюють свого роду ієрархію. Доцільним є виділен# умовах нестабільності — "парашут" або "процес". Визначи#
ня рівнів формування стратегій з зазначенням основних зав# мо сутність кожного стилю стратегічного управління (табл.
4).
дань (табл. 2).
У сучасних умовах ринкової економіки, коли економічні
А. Томпсон та А. Стрікленд також пропонують [5, с. 73]
виділяти чотири види стратегій у вигляді "піраміди стра# системи мають різний рівень адаптації до зовнішнього се#
тегій" з відповідними стратегічними рівнями та рівнями редовища, важливим стратегічним питанням залишається
відповідальності. Вчені пропонують корпоративну страте# визначення умов сталого розвитку. Зазначимо, що страте#
гію для підприємств і компаній у цілому; бізнес#стратегію гія зростання перше детально була розроблена І. Ансоф#
— для окремої бізнес#одиниці; функціональну стратегію — фом, що дозволило вченому побудувати модель зростання
для функціонального напряму діяльності підприємства; опе# фірми з п'яти етапів: стадія планування, початкова стадія,
раційну стратегію — для структурних одиниць підприєм# стадії проникнення, прискорене зростання, перехідна ста#
ства. При цьому верхнім рівнем вони пропонують вважати дія.
бізнес#стратегію, тому що саме на цьому рівні
Таблиця 2. Стратегії основних рівнів ієрархії
визначається, як конкурувати у кожній галузі
та яку стратегію розробляти тощо. До функ#
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
Ɋɿɜɟɧɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
ціональної стратегії відносять стратегії мар#
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɢɯ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ
кетингу, фінансів, виробництва, досліджень
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ
(ɩɨɪɬɮɟɥɶɧɚ) ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
і розробок, організаційних змін, соціальну та
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɛɿɡɧɟɫɭ
екологічну стратегії [5; 6; 7].
(ɞɿɥɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ)
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
І. Ансофф описує стратегію як су#
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɳɨɞɨ
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ
купність правил для прийняття рішень з ме#
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
тою забезпечення стійкого зростання і роз#
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ
витку підприємства, виокремлюючи дві гру#
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
пи правил: правила взаємовідносин підприє#
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ
мства із зовнішнім середовищем і правила
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ
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Таблиця 3. Головні концепції основних підходів до процесу формування стратегії
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
(corporate planning)
ȱɬɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
(logical incrementalism)
ȱɧɬɭʀɬɢɜɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
(mudding through)
ɏɚɨɬɢɱɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
(garbage can)

ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɭ ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ
ɝɨɥɨɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɨɦ» ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ,
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɛɚɡɨɜɿ ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɭɦɨɜɢ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɩɪɨɬɿɤɚɽ
ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɟ
ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ,
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɿ ɜɢɛɨɪɨɦ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ

Таблиця 4. Стилі стратегічного управління з визначенням їх сутності
ɋɬɢɥɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɉɥɚɧɨɜɢɣ
(Planning)
Ⱥɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɫɶɤɢɣ
(Entreepreneurial)
ȱɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ
(Ideological)
ɉɚɪɚɲɭɬ
(Umbrella)
ɉɪɨɰɟɫ
(Process)
Ɋɨɡ’ɽɞɧɚɧɧɹ
(Unconnected)
Ʉɨɧɫɟɧɫɭɫ
(Consensus)
ȼɢɦɭɲɟɧɢɣ
(Imposed)

ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɢɥɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɬɨɱɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɹɤ ɡɚɫɿɛ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ)
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɢɠɱɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɳɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɲɥɹɯɨɦ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɿɞɟɪɚ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɩɿɞ
ɣɨɝɨ ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɽ ɦɨɞɟɥɥɸ ɞɿɣ, ɹɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɨʀ,
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɿ ɞɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɿ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ.
Ɋɭɲɿɣɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɽ ɞɟɹɤɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɮɿɪɦɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ
ȼɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɣ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɟɠ,
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɧɢɠɱɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɿɣ
Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɤɥɚɞ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɝɪɚɮɿɤ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ
Ⱦɚɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɿɞɫɭɬɧɿ
ɽɞɢɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɦɟɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɟɹɤɢɣ ɧɚɛɿɪ ɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɢɯ
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ
Ɋɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ, ɹɤɚ ɫɯɜɚɥɟɧɚ ɜɫɿɦɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɱɟɪɟɡ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɛɟɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ
ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ
Ɂɨɜɧɿɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɢɤɬɭɽ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɿɪɦɚ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɞɿʀ

Еталонні стратегії розвитку бізнесу відображають чо#
тири різні підходи до зростання і пов'язані зі зміною стану
одного або декількох компонентів: продукту, ринку, галузі,
положення підприємства усередині галузі, технології.
Найбільш поширені чотири групи стратегій: інтенсивного
зростання, інтеграційного зростання, диверсифікаційного
зростання та скорочення [15].
У ході конструювання стратегії росту фірми Ф. Кот#
лер виділяє [14, с. 53] три рівні аналізу при розробці стра#
тегії та говорить про визначення можливостей інтенсив#
ного росту, інтеграційного росту та диверсифікаційного
росту. При цьому можливості інтенсивного росту вчений
пов'язує з можливостями, якими може скористатися при
нинішніх масштабах діяльності; можливості інтеграційно#
го зростання — з можливостями інтеграції з іншими еле#
ментами галузі та можливості диверсифікаційного зрос#
тання — з можливостями галузі, що відкриваються за її
межами.
Проведений аналіз дозволяє засвідчити, що існуюча кла#
сифікація підходів до стратегічного планування та управлі#
ння носять чисто теоретичний характер. Сучасний період

ринкової трансформації економіки потребує використан#
ня системного підходу до формування стратегії, спрямова#
ної на забезпечення сталого розвитку національної еконо#
міки.
Аналіз літератури зі стратегічного управління, а також
закордонного досвіду показав, що процес формування стра#
тегії залежить від багатьох факторів, серед яких основни#
ми можна виділити наступні (табл. 5).
Проведений аналіз визначених груп свідчить, що кож#
ний з цих факторів потребує постійної діагностики, тому
що кожен з них може представляти як загрозу, так і нову
можливість з позиції забезпечення сталого розвитку націо#
нальної економіки.
Стратегія забезпечення сталого розвитку національно#
го господарства — це впорядкована в часі система визна#
чення пріоритетних напрямків розвитку за рахунок вико#
ристання комплексу засобів, правил, прийомів, інструментів
та аналітичних методів, спрямованих на забезпечення зба#
лансованого розвитку національного господарства за еко#
номічними, соціальними та екологічними складовими. Стра#
тегія має бути комплексною, побудованою за ієрархічним

Таблиця 5. Визначення факторів, що впливають на формування стратегії
Ƚɪɭɩɢ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɉɨɥɿɬɢɱɧɿ
Ɋɢɧɤɨɜɿ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
Ɏɚɤɬɨɪɢ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ɏɚɤɬɨɪɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ

ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɝɪɭɩ ɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɬɟɦɩɢ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɪɿɜɧɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɜɥɚɫɬɟɣ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɢ
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ
ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɚɞɚɧɧɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡɦɿɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɞɚɱɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɨɝɥɹɞ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɥɶɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɭɦɨɜɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ – ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ

ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ

ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ

Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɦɨɞɟɥɿ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ

ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Рис. 1. Концептуальна схема формування стратегії забезпечення сталого розвитку національного господарства

принципом з визначенням окремих рівнів щодо прийняття
стратегічних рішень.
Запропоновано концептуальну схему формування стра#
тегії, спрямованої на забезпечення сталого розвитку націо#
нального господарства (рис. 1). На підставі проведених дос#
ліджень, вважаємо, що потрібен системний підхід до фор#
мування стратегії забезпечення сталого розвитку національ#
ного господарства, який дозволить врахувати складність
економічної системи національного господарства, її ієрар#
хічний характер, що дозволить визначити характер існую#
чих взаємозв'язків в умовах сучасної глобалізації.
Процес формування стратегії забезпечення сталого
розвитку має розглядатися з системних позицій. Доміну#
ючим елементом має бути аналітична обробка інформації
щодо наукового обгрунтування рішень, спрямованих на
забезпечення сталого розвитку національного господар#
ства.
З цих позицій формування стратегії маємо визначити
як системний процес, який дозволяє на засадах системного
підходу з використанням комплексу аналітичних методів та
економіко#математичних моделей проаналізувати розвиток
національного господарства з урахуванням стану його
підсистем — галузей та областей, визначити цілі та завдан#
ня, розробити головні напрямки та заходи збалансованого
розвитку в умовах динамічної зміни зовнішнього середови#
ща.
ВИСНОВКИ
Узагальнення наукових підходів до визначення стратегій
надало можливість дослідити еволюцію сутності цього по#
няття та виокремити основні концептуальні підходи. Дове#
дено необхідність використання системного підходу та ком#
плексу аналітичних методів у процесі формування стратегії,
спрямованої на забезпечення сталого розвитку національ#
ного господарства.
Подальші дослідження пов'язані з розробкою аналітич#
ного інструментарію щодо наукового обгрунтування стра#
тегічних рішень.
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